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ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU_TATABÁNYA

2023-as
Ha szeretne a 2023-as falinaptárunkon
hirdetni keresse fel irodánkat, vagy a 
következő elérhetőségeink egyikén:

06-30/400-3020, 33/599-299
E-mail: hirdetes@fortunainform.hu
2500 Esztergom, Kossuth L. u. 13.

Érdeklődni: 
Szalma Csárda 33/315 336, 06-30/9549138

RETRORETRO

Esztergomban hívja-várja,

szigeten a Szalma Csárda!

Katalin-Erzsébet napi 

Arany Elemérrel

Welcome drink, 3 fogásos vacsora
Az ár: 9.500,- Ft/fő

2022. november 26.
18.00 órától

Esztergom,	Nagy	Duna	sétány	1.														2022.	12.	03.2022.	12.	03.

Fellépők:Fellépők:

Krisz RudiKrisz Rudi

BebeBebe

DJ LottersDJ LottersDJ AteszDJ Atesz
Star Club 

House
Star Club 

House

ESZTERGOMBAN A

RUGBY CLUBBAN!

ESZTERGOMBAN A

RUGBY CLUBBAN!

KAPUNYITÁS: 20:00

Elővételes jegyek: 4.000 HUF

Megvásárolhatóak Esztergomban: 

Star Club House, Simor J. u. 96. / Fortuna Inform, Kossuth L. u. 13. 

illetve a Rugby Clubban

Helyszínen: 4.500 HUF (Jegyek korlátozott számban!)

Info: 06-70/555-4513, 06-30/658-5937

A beléptetés és a műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A3, A4 méretben

06-30-996-7453

A3, A4 méretben

06-30-996-7453

Fortunapress Nyomda
Tatabánya, Tavaszmezú u. 10.

Fortunapress Nyomda
Tatabánya, Tavaszmezú u. 10.

Falinaptárak

Kártyanaptárak

Asztali naptárak

Speditőr naptárak

Egyedi fényképes naptárak

Határidőnaplók

fortunapress@gmail.comfortunapress@gmail.com

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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Cserére kínálok, Esztergom Béke-
téren 2 szoba, erkélyes, klímás, 
felújított 1 emeleti lakást. Csere: 
esztergomi, max II. emeleti, 3 
szobás lakás (Maximum 66 nm). 
Értékegyeztetéssel. Ha tartozik a 
lakáshoz garázs természetesen az 
is megvételre kerülne. 
Tel.: +36-30/5796-387.

Keresünk készpénzes vevőink 
részére eladó házakat, lakásokat, 
telkeket, ingatlanokat. 
Tel.: +36-20/489-7290.

40-60 év közötti hölgy, vagy férfi 
részére Esztergomban, a 
Bazilikánál lévő erkélyes, 
nagyszoba kiadó. 80 E Ft + 2 havi 
kaució. Tel.: +36-20/628-0116.

Gondozónői munkát keresek, szak-
képesítéssel és + házimunkában is 
segítek. Tel.: +36-20/428-3771.

Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban fa behordási illetve 
házkörüli munkát keresek 
(megbízható fiatalember vagyok). 
Tel.: +36-20/442-1304.

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Esztergomban / Aranyhegyen-Irinyi 
u. / lévő  68 nm es ingatlanom heti 
1 nap 6-8  órában BEJÁRÓNŐRE 
lenne szükségem. Jelentkezni a 
+36-30/210-44-68 as számon lehet.

Könyvelőt keresek fő, ill. mellék-
foglalkozásban. Heti 2 nap fix, többi 
home office. Önálló munkavégzés 
RLB-n Jelentkezni lehet: 
icashkft@gmail.com

Cégünk betanított segédmunkást 
keres dorogi hulladékégető 
területére. F+K Bt. Jelentkezés: 
Fleckenstein Roland +06-20/490-
66-33, önéletrajzát e-mailen várjuk 
fkbt@gmail.com

Keresek heti 2 alkalomra, precíz 
munkát végző hölgyet családi ház 
takarítására (40-50 éves korig). 
Tel.: +36-30/070-6449.

Esztergomi Tesconál lévő lángosos 
büfébe, heti 3-4 napa kolléganőt 
keresünk. Tel.: +36-20/7766-452.

Bejárónőt keresek Esztergomban, 
heti 1 délelőttre. 
Tel.: +36-50/115-5680.

Felveszek nyugdíjas adminisztrátor 
hölgyet Esztergomba, 4 órás 
munkarendbe. Alapfokú 
számítógépes ismeret szükséges. 
Tel.: +36-70/299-0909.

Eladó Opel Astra Sport, fullos, 1.5, 
turbó, benzines, 200 LE, 2013-as 
évjáratú, 1,5 év műszakival. 
Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36-20/9113-275.

Gyűjteményembe vásárolnék 
padlásról, pincéből előkerült régi 
üvegeket, szódás-likőrös-sörös-
patikai stb. Tel.: +36-30/266-0062.

Olasz ipari varrógép és 
Berhida 4 szálas interlock eladó. 
Tel.: +36-20/804-3068.

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 2-3 
literes, befont demizsonok, 65 
literes boroshordó, 2-3-5-10-20-50-
65 literes műanyag edények. 
Esztergom-Kertváros, Kolozsvári u. 
4. Érdeklődni délutáni, esti 
órákban. Tel.: +36-20/34-30-759.

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLALBÉRLET

JÁRMŰ

EGYÉB

KERESÁLLÁS

KÍNÁLÁLLÁS

hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453

VÉTEL

Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

- Lakkozás
- Fóliázás

- Öná�rós munkalapok
- Menetlevelek
- Sorszámozás

I.

Kivágás bármilyen formára

II.

Bígelés: egy tompa késsel mélyedést hozunk létre a 

későbbiekben könnyebb összehajtás vége�

III.

Perforálás: a kések szaggato�an vágják el a papírt,

így azok könnyen téphetővé válnak.

pl.: belépőjegy, karszalag, kupon, tombola...

FORTUNA NYOMDA 
TATABÁNYÁN!

Nyomdánk Ofszet és Digitális nyomtatással 
foglalkozik. Krea�v grafikai termelés az Ön céljait 

szem elő� tartva készítjük el az ötletét, születéstől a 
kézhezvételig reklámtermékek megalkotását!

Digitális nyomtatás:
Digitális nyomtatás ugyan úgy működik mint az o�honi 

nyomtatók csak ez a „nagytestvér”. Abban különbözik, hogy 

nagy sebességben, professzionális minőségben nyomtatnak

Kis példányszámban, vagy egyedi darabokhoz najánlo� pl.:

-karszalagok, -oklevelek, -meghívók, -prospektusok, -egyedi 

-naptárak stb.

Stancolás:
Bármilyen forma kivágható papírból. A stancolás felhasználási 

területe végtelen, 3 részre osztható:

Ofszet nyomtatás:
Nagyobb tételű munkáknál ajánlo�, ugyanis ebben az esetben 

mutatkozik meg a költséghatékony ereje, mivel az Ofszetnyomtatáshoz 

szükséges lemezek elkészítése melyeknek költsége már az első 

nagyobb tétel megrendelésénél megtérül, hisz ezeket a 

lemezeket akár 1 millioszor is fellehet használni!

Milyen megrendeléshez ajánljuk?

Pl.: Katalógusok, irkafüzet, szórólap, pizza szórólap,

       plakát, könyv nyomtatására stb.

További kiemelt szolgáltatásaink:

-Felületnemesítés

Új kihívást keresel? 

Asztalos vagy és érdeklődsz az egyedi bútorgyártás iránt? 

Ha mo�vált vagy és tudsz önállóan dolgozni, akkor gyere, 

csatlakozz a csapatunkhoz!

ASZTALOS 
pozícióba keresünk munkatársat.

Téged keresünk, ha:
- Mo�vált, pontos, precíz, megbízható vagy
- Szeretnél egy dinamikusan fejlődő, fiatalos, 
  stabil há�erű cégnél dolgozni
- Igényes vagy munkádra és környezetedre

Amit mi kínálunk:
- Hosszú távú, stabil munkalehetőség
- Modern géppark, kihívást jelentő projektek
- Családbarát munkaidő: napi 8 órás munkavégzés, 
  5 napos munkahét – de van lehetőség túlórázni is
- Fiatal és dinamikus csapat
- Versenyképes fizetés
- Szakmai előrelépés lehetősége
- Finom kávé 

Keress minket telefonon: 06 30 348 90 25, vagy
 e-mailben: acroiroda@gmail.com

Munkavégzés helye: Tokod



+36-33/599-299                                                      FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  47. szám         2022. november 25.                                                          3                                                                                       

Fo
rt

un
a 

In
fo

rm
 S

ze
rk

es
zt

õs
ég

 L
V

L 
K

FT
., 

Es
zt

er
go

m
, K

os
su

th
 L

. u
. 1

3.
 +

36
-3

3/
59

9-
29

9,
 +

36
-3

0
/4

0
0

-3
0

-2
0

 M
eg

je
le

ni
k:

 5
1.5

0
0

 p
él

dá
ny

ba
n,

 h
et

en
te

. E
-m

ai
l: 

hi
rd

et
es

@
fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u 

w
w

w
.fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u

A német tulajdonú Aerzen Hungária Kft. esztergomi
 telephelyére keres egyedi gépek gyártásához, 

lakatos / csőszerelő / összeszerelő
munkatársat, Esztergom környéki lakóhellyel.

Elvárások: 
- Min. műszaki szakmunkás végzettség (szerkezeti-, 
  karosszéria-, géplakatos, csőszerelő, autószerelő stb.)
- Műszaki beállítottság
- Önálló és csapatmunka
Előnyök: 
- Targonca, darukezelői végzettség
- Technikusi végzettség
Amit kínálunk: 
- 13 havi bér 
  (eredménytől függően 14. havi prémium)
- Hosszútávú munkalehetőség
- Egy műszakos munkarend
- Cafeteria, munkába járás támogatás

A Weldmont K�. esztergomi telephelyére 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökre: 

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát a 

toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

 

Külföldi jelöltek esetében akár vállalkozási szerződéssel.

2

CO HEGESZTŐ, 

CNC MARÓS

Regisztráció: www.7percrandi.hu
Kövesd facebook oldalunkat:  7percrandi

Helyszín: 

További információ és jelentkezés:  06-30/4003020

December 14. szerda
 35-55 évesek, 17 órától

7percrandi7percrandi7percrandi

Dorog, Balaya Bamboo Bár, 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8-9.

Dorogi	randinap!

Operátor-végellenőr
Targoncavezető
Minőségellenőr

Amit ezért biztosítunk számodra:
• Alapbér + jelenlé� bónusz
• Cafetéria
• Minőségi bónusz
• Bejárás támogatás
   (tömegközlekedés - céges busz vagy autó)
Munkavégzés helye: Dorog

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
toborzas@insertus-hr.hu

06205584770,  06203617531
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Fortuna
nyom

daDigitális nyomtatás
Egy darabtól akár néhány száz példányig 
gazdaságos technológia, nyomtatási médiumok 
egész sora áll rendelkezésre 
(fehér- és színes papírok, kreatív papírok, 
kartonok, öntapadós papírok és fóliák).
 

Nyomdánk továbbra is várja  a megrendeléseiket. 

Online megrendelés - Házhozszállítás

Korszerű színes digitális nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére a gyors 
és gazdaságos nyomatok előállítását.                .
A nyomógép úgynevezett EA (emulzió-aggregációs) 
tonert használ a színes nyomatok előállításához, 
melynek köszönhetően jobb képminőséget, finomabb 
vonalakat és szövegeket, mint a hagyományos tone-
rekkel dolgozó nyomógépek, valamint hibátlan
selymes felületet hoz létre a nyomathordozón .

Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Ofszetnyomtatás
Közepes- és nagy példányszámokhoz ajánljuk, 
a lehetőségek 1-től 6 színig terjednek, 
B2-es formátumig, 60 g-os papírtól egészen 
az 600 g-os kartonig.

Korszerű 4 színes ofszet nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére kissebb, vagy nagyobb
volummenú munkák gazdaságos előállítását.                .
Gépünk opciós kiegészítőkkel lett ellátva, mely csomagoló 
kartonok color nyomását is lehetővé teszik.

Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

7percrandi

AKKOR EZ NEKED SZÓL!

SZINGLI VAGY?
AKKOR EZ NEKED SZÓL!

SZINGLI VAGY?

Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.huwww.7percrandi.hu

MÁR	PILISVÖRÖSVÁRON	IS!MÁR	PILISVÖRÖSVÁRON	IS!

Sokat csalódtál már az internetes társkeresésben? 
Csapatunk ezért hozta létre a 7percrandit, hogy 

minél több embernek segíthessünk rátalálni a szerelemre. 
Válogass a különböző helyszínek és időpontok közül!



Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - FűkaszálásÁgdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47
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PAPLANSZERVIZ, TOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet
korszerű német technológiával kitisztítva

és új pehelybiztos anginba töltve
gyönyörű PAPLANT, PÁRNÁT varrunk.

Tel.: (33)444-952, TÁT.

Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

Gyors és precíz kivitelezés!
Tel.: Kis Róbert 06-70/364-3705

Gépi forgácsolást vállalok

      
+36 70 502 7987

A
A

 5
8
3
9
5
9
9

TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)27.500 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és

 ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1 m x 1 m

.SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Fortuna Nyomda
Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Fortuna Nyomda

Facebook:  
Huszkó József e.v.
06-30/6414-368

Hidegburkolást  
vállalok 

korrekt áron!

Referenciák: 
www.huszko.hu

TŰZIFA  AKCIÓ!
mxmxm3 25.000 Ft/m3

Tel.: 06-20/9286-392
06-30/938-5541

A
A

5
8
5
2
4

4
8

  
 
  

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

 
OPUS CÉGCSOPORT 

 
NŐI ÉS FÉRFI 

 

MUNKATÁRSAT KERES 

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI

 

BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE

 
(munkavégzés helyszíne Esztergom)

  

Igényes, precíz munkavégzés

 

Megbízhatóság

 

AMIT KÍNÁLUNK:

 

Munkaruha biztosítása

 

Utazás biztosítása céges buszjára�al

 

Kiemelt bérezés

 

Napi egyszeri meleg étkezés

 

kellemes munkahelyi légkör

 
 
 

Amennyiben hirdetésünk felkelte�e érdeklődését, várjuk 
jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25 hé�őtől péntekig 8:00-16:30-ig! vagy a 

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM Facebook oldalon!

Spiralter K�. pilisszántói rugógyártó üzeme 
azonnali kezdéssel munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

CNC GÉPKEZELŐ

MŰSZAKI VEZETŐ
Előnyök:

-1-2 év eltöltö� gyakorlat, 

 szakmai tapasztalat

Munkaidő: 

1 műszak, H-P: 6-14.30

Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Buszbérlet, vagy 15 Ft/km üzemanyag térítés

- Munkaruha biztosítása, 

- Szükség esetén albérlet megoldható

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu, vagy info@spiralter.hu
e-mail címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni: 06-26/349-608, 06-20/617-7700, 06-30/380-7626
telefonszámon lehet H-P: 7-15 óráig.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

Főbb feladatok:

- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 

  biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével

- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje

- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése

- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

 Elvárások:

- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete

- Többműszakos munkarend vállalása

- Hegesztési ismeretek és gyakorlat

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Béren kívüli juttatások

- Cafeteria

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

mailto:plastimat.hr@grupoantolin.com
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A környék 
legnagyobb 

KARÁCSONYI 

boltja!
Itt mindent megtalálsz!

Díszek, 
dekorációk

a letisztult-tól az
extravagánsig!

Dorog, Bécsi út 63.
Nyitvatartás: 

H-P.: 8-17, Szo.: 8-12

Decemberben vasárnap is 8-12-ig!

Karácsonyi 
lábtörlőkA környék 

legnagyobb 

KARÁCSONYI 

boltja!
Itt mindent megtalálsz!

Díszek, 
dekorációk

a letisztult-tól az
extravagánsig!
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